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Asia: Työryhmä pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa

Lapsille ja nuorilla on oikeus kasvaa ja oppia turvallisessa toimintaympä-
ristossa. Hyvinvointi ja turvallinen arki kuuluvat varhaiskasvatuksen, kou-

lujen ja oppilaitosten toimintakulttuurim. Yhteiskuimassa viime vuosina
tapahtuneet muutokset ovat synnyttäneet uusia kiusaaminen ja syrjinnän

muotoja, esimerkiksi nettildusaamisen. Muutoksissa ei ole lcyse puhtaasti

koulujen, ja oppilaitosten ongelmista. Lasten, nuorten j a perheiden haasteet

ja elämäntilanteet heijastuvat myös varhaiskasvatukseen ja kouluun. Uusia

toimivia ratkaisuja tarvitaan. Keinot löydetään ottamalla huomioon lasten,

nuorten ja perheiden koko arki ja yhdistämällä osaamista keskeisten hal-
lumon- ja tieteenalojen välillä.

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa ei saa hyväksyä Idu-

saamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää. Epäasialliseen käytök-

seen tulee puuttua välittömästi. Kohtaamiselle, välittämiselle ja mahdolli-
suudelle osallistua tulee olla tilaa. Lapsille ja nuorille arjen ennakoitavuus

ja Idireettömyys on tärkeää sekä varhaiskasvatuksessa että koulutyössä.
Lapsen ja nuoren oma kokemus kuulluksi tulemisesta ja oikeudenmukai-

smidesta rakentavat luottamusta koulussa ja yhteiskunnassa. Rauhallinen

ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyi-
syys edistävät lasten hyvinvointia ja oppimista sekä koulujen työrauhaa.
Hyvällä varhaiskasvatuksen ja koulun toimin.takulttuurilla ja työrauhalla
voidaan ehkäistä kiusaamista.

Opetus- ja lailttuuriministeriö on tänään asettanut työryhmän pohtimaan
kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa. Sen tehtävä kattaa varhaiskasvatulc-

sen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja keinojen etsimi-

sen puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä kiusaamista. Työryhmä huomioi

omassa työssään lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma -käridhanldceen

toimet. Myös hallitusohjelmassa korostuvat koulurauha ja oikeus oppimi-

seen.
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Ryhmän tehtävänä on;

l) Arvioida käytössä olevien kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden ja
ohjelmien toimivuutta ja käyttöä

2) Koota varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa käytettäviä
omia hyväksi koettuja toimintatapoja muiden käyttöön

3) Vahvistaa olemassa olevia ja tutldtusti valloittavia Idusaamisen ehkäi-
syn toimintamalleja

4) Tehdä esitys lasten j a nuorten hyvinvointia j a työrauhaa edistävistä
toimista

5) Tehdä esitys mahdollisista lainsäädännöllisistä mahdollisuuksista lisätä
velvoitteita puuttua Idusaamiseen

Työryhmä asetetaan 30.12.2017 loppuun asti. Tehtävän 2 osalta työryhmän
määräaika on 15.3.2017.

Työryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opehis- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet:

Johtaja Jari Rajanen, opetus- ja ladttuuriministeriö
Opehisneuvos Jussi Pihkala, opetus-ja lailttuuriministeriö

Hallitusneuvos Janne Öberg, opetus-ja kulttuuriministeriä

Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusneuvos Elise Vimes, opetus- ja kulttuuriministeriö

Nuorisotyön pääU£kkö Juuso Repo, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Professori Christina Salmivalli, Turun yliopisto
Filosofian maisteri Maija Gellin, Sovittelufoorumi ry
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto
Erityisasiantuntij a Jaakko Salo, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto
Opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus
YIikonstaapeli, nettipoliisi Marko Forss

Suomen Rehtorit ry:tä. Suonien ammatillisen. koulutuksen johtajat SAJO
ry:tä, Lapsiasiainvaltuutetua toimistoa ja sosiaali- ja terveysministeriötä
pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään.

Työryhmän sihteerinä toimii opetusneuvos Ulla Laine Opetushallituksesta.
Työryhmään nimetään pysyviksi asiantuntijoiksi tutkija Elisa Posldparta
Turun yliopistosta, lapsi- ja koulutusoikeuden professori Suvianna Haka-

lehto Itä-Suomen yliopistosta sekä varhaiskasvatuksen arviomtiasiantuntija

Laura Repo Kansallisen koulutuksen arviomtikeskuksesta.



Sivu 3/3

Työryhmä voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.
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